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Amikor Jiří Kovanda az 1970-es évek Csehszlovákiájában széttárt 
kezekkel állt a prágai Vencel tér közepén, poétikus akciója a tömeg szá-
mára értelmezhetetlen és szinte észrevehetetlen maradt. Számtalan 
ehhez hasonló, minimalista utcai megnyilvánulását az akciók szemta-
núi – a járókelők – nem értelmez(het)ték művészetként. Nagyon hasonló 
szituáció idéződött meg 2019 nyarán, Bécs Wiedner-Hauptstrasse-i 
Lidl-szupermarketében, ahol egy héten keresztül a vásárlók különböző 
testhelyzeteket felvevő, furcsa pózokba merevedő, egyébként teljesen hét-
köznapi viseletben megjelenő emberekbe botlottak, miközben napi bevá-
sárlásukat intézték. Megérne egy elemzést, hogy az utca embere reagált-e, 
és ha igen, akkor miként a látottakra, mint ahogy az is, hogy a beava-
tott kevesek pedig, azaz a projekt ismerői, hogyan érezték magukat ezen  
a „művészetfogyasztás” szempontjából nem szokványos helyszínen. Nem 
szokványos, de kísértetiesen ismerős… Azok emlékezetében, akik jártasak 
a kortárs művészet berkeiben, az élelmiszerpolcok kulisszái mögött felidé-
ződhetett a jellegzetes beton falak között 2014-ig itt működő, fontos kor-
társ kiállításoknak helyet adó Generali Foundation.1 A hely szelleme a vál-
lalati gyűjteményekkel kapcsolatos kérdések egész sorát nyitja meg, újabb 
értelmezési lehetőségeket teremtve az itt bemutatott performanszoknak. 

Kontakt – a kánonteremtő gyűjtemény
A bécsi székhelyű Kontakt, az ERSTE Bank Csoport és az ERSTE Ala-
pítvány2 művészeti gyűjteménye3 mára megkerülhetetlen intézménye lett  
a közép-, kelet- és délkelet-európai régió művészetéről szóló diskurzusnak, 

1  Az 1988-ban alapított Generali Foundation gyűjteménye 2014-ben, minden előzetes szak-
mai egyeztetés nélkül, 25 éves tartós letétként került a salzburgi Museum der Moderne-hez, 
a bécsi helyszínt pedig felszámolták. Ld. még: http://foundation.generali.at/

2  http://www.erstestiftung.org/en/erste-foundation/
3  A Kontakt gyűjteményt az ERSTE Bank Csoport hozta létre 2004-ben a közép-, kelet- és 

délkelet-európai régió (pontosabban Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, 
Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina) kon-
ceptuális művészetére, valamint a konceptuális tradíció kortárs megnyilvánulásaira fóku-
szálva. Ld. még: https://www.kontakt-collection.net/

a múzeum szintű kánonformálás egyik 
zászlóshajója a térségben. A tizenöt éve kon-
zekvensen épülő gyűjtemény lehetőséget 
teremt a térség művészetének komparatív 
elemzésére, a művészeti megnyilvánulá-
sokban leképeződő társadalmi-politikai 
hasonlóságok és különbségek együtt látta-
tására. Törzsanyagát az 1960–70-es évek 
konceptuális művészeti pozíciói képezik,  
a gyűjteményezési stratégia azonban nem 
áll meg a neoavantgárdnál, hanem e tra-
díció kortárs továbbélésére is kiterjed.  
A gyűjteményben a magyar művészek közül 
El-Hassan Róza, Erdély Miklós, Hajas 
Tibor, Ladik Katalin, Kis Varsó, Maurer 
Dóra és Szentjóby Tamás szerepelnek, míg 
Lengyelország, Csehszlovákia és az ex-jugo-
szláv régió művészei nagyobb számban van-
nak reprezentálva. Ennek egyik lehetséges 
oka a nemzetközi tanácsadói testület össze-
tétele, amelyben magyar művészeti szakem-
ber nem szerepel.4 
A gyűjtőkörbe tartozó művészek (Julius 
Koller, Stano Filko, Marcus Geiger) 
archívumainak megőrzése és kutatása mel-
lett különös hangsúlyt fektetnek a gyűjte-
mény nyilvános megjelenésére. A Kontakt 

4  A jelenlegi tanácsadói testület tagjai: Silvia 
Eiblmayr, Georg Schöllhammer, Alina Șerban, 
Jiří Ševčík, Branka Stipančić, Adam Szymczyk. 

egyedülálló abban a tekintetben, hogy 
mivel nem rendelkezik állandó kiállító-
hellyel, egyfajta nomád működésmód elve 
alapján változó helyszíneken mutatkozik be: 
a múzeumoktól, a legkülönbözőbb kiállító-
helyeken át a magánlakásokig (a lista ezút-
tal élelmiszerbolttal bővült).5 Mivel nem 
kötődnek egyetlen lokalitáshoz, a csaknem 
600 műtárgyat számláló gyűjtemény nyi-
tott az értelmezés és a bemutatás újfajta, 
diszkurzív lehetőségei felé.6

Ebből a szempontból is kiemelkedő pro-
jekt volt a 2016 és 2017 folyamán, a WHW 
(What & How & for Whom) csoport 
által rendezett, hat epizódban kibonta-
kozó zágrábi, majd Londonban lezáruló 
kiállítássorozat. A My sweet little lamb 
(Everything we see could also be otherwise) 
címet viselő projekt7 különböző nyilvános 
és félnyilvános helyszínen, műtermekben 
és magánlakásokban mutatkozott be, szán-
dékosan kerülve az intézményes kereteket. 
A jelenleg a bécsi Kunsthalle vezetésével 
megbízott kurátori kollektíva8 a tőlük meg-
szokott kritikai alapállásból nyúlt a Kon-
takt gyűjteményhez, számos történelmi és 
kortárs munkával, valamint új produkciók-
kal értelmezve azt. A Kontakt financiális 
hátterére, a művészet magántőkétől való 
függőségére is reflektálva a projektet – ‟All 
the money is dirty, all the money is ours” 
kijelentését problematizálva – Mladen 
Stilinović-nak szentelték. 
A Kontakt és az ERSTE Alapítvány vitat-
hatatlanul domináns pozíciót foglal el a 
kánon- és ezáltal az árképzés terén, amely-
lyel a hasonló profilú, állami fenntartású 
közgyűjtemények nehezen tudják felvenni 
a versenyt. Az ERSTE-t érintő kritikai han-
gok leggyakrabban a kolonializáló törekvést 
vetik fel, az érdekeltségébe tartozó régiót 
ironikusan „Erstereich”-ként emlegetve.  

5  A Kontakt gyűjtemény 2008-ban a dunaújvárosi 
Kortárs Művészeti Intézetben is bemutatkozott: 
Kontakt… válogatás az Erste Bank Csoport kortárs 
művészeti gyűjteményéből, ICA-D, Dunaújváros, 2008. 
május 6 – június 13., ld. http://hu.tranzit.org/hu/
projekt/0/2008-06-13/kontakt (utolsó hozzáférés: 
2019. november 20.)

6  Ld.: Walter Seidl: Kontakt on Display. Presentation 
of the Collection from 2006 to 2016. In: Kontakt.  
The Art Collection of Erste Group and ERSTE 
Foundation, ed.: Silvia Eiblmayr, Georg 
Schöllhammer, Jiří Ševčík, Branka Stipančić,  
Verlag der Buchhandlung Walther König, 2017.

7  https://kontakt-collection.net/exhibitions/21/
my-sweet-little-lamb-everything-we-see-could-also-
be-otherw;jsessionid=C29D05B3D4ED27338D2A65
4506F2E379 (utolsó hozzáférés: 2019. november 20.)

8  http://kunsthallewien.at/#/en/about-us/
curatorial-collective-takes-over-artistic-direction-
kunsthalle-wien

P O P O V I C S  V I K T Ó R I A

A bécsi Kontakt gyűjtemény 

Kánonteremtés és a közép-, kelet- 
és délkelet-európai művészet 
bemutatásának performatív 
lehetőségei

Az Erste Bank a 2000-es évek elejétől kétségkívül sikeresen terjeszke-
dett az EU előszobájában tartózkodó, posztszocialista országokban.  
A vállalat régiós jelenléte pedig szinkronban áll a Kontakt gyűjtemény 
földrajzi lefedettségével, az innen származó profit (egy része) pedig 
a térség művészetének támogatásán keresztül kerül visszaforgatásra.  
A nyugati gazdasági tőkéből kulturális tőke jön létre, a Kontakt pedig  

Jiří Kovanda
November 19th, 1976, 
Wenceslas Square, 
Prague, 1976
© Kontakt Collection, 
Vienna
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2a keleti blokk művészetének szinte egyedüli reprezentálójának státuszát 
vívta ki magának.9

Egy kiállítás partitúrája. Újrajátszás, mint kiállítási gyakorlat
A Kontakt gyűjtemény fennállásának 15. évfordulója alkalmából Pierre 
Bal-Blanc, a documenta 14 kurátori csapatának egyik tagja olyan projek-
tet hozott létre, amely túllép a hagyományos kurátori kiállítások keretein, 
miközben innovatív módon aktiválja és helyezi új megvilágításba a régió 
egyik legfontosabb művészeti gyűjteményét. Bal-Blanc első alkalommal 
a documenta athéni helyszíneinek egyikén megvalósult – azonos „főcímű” 

– „partitúrája” (score) a kortárs képzőművészet, a performansz, valamint 
a kísérleti tánc- és mozgásművészet hármasára épült.10 A Kontakt gyűjte-
ményre komponált Collective Exhibition for a Single Body. The Private Score11 
ennek folytatásaként a közép-, kelet- és délkelet-európai régió művészeinek 
performatív gesztusait helyezte középpontba. A művek „hangszerelése” 
ezúttal többszólamú. Az 1960 és 70-es évek műveinek aktiválása és újraját-
szása a Generali Foundation egykori helyszínén (ma Lidl-szupermarket) 
valósult meg Manuel Pelmus, a nemzetközileg elismert táncos-koreo-
gráfus közreműködésével. A másik, nem kevésbé izgalmas színhely a 
Wittgenstein-család egykori lakóháza (Wittgenstein Haus, a mai Bolgár 
Kultúrintézet12) volt, ahol a művek a magánterekben különös értelmezési 
keretet kaptak. Az egész projekt kontextusát, elméleti-kritikai aláfestését 

9  Érdemes lenne összehasonlítani a hasonló ambíciókkal létrejött, első kelet-európai művé-
szetre fókuszáló gyűjteménnyel, az Arteast2000+-szal, melyet a ljubljanai Moderna galerija 
igazgatója, Zdenka Badovinac kezdeményezett. Ld. még http://www.mg-lj.si/en/
collections/1245/arteast-2000-international-collection/

10  Collective Exhibition for a Single Body with Pierre Bal-Blanc, Kostas Tsioukas, Myrto Kontoni, 
and Tassos Koukoutas, Archeological Museum of Piraeus, Pireusz, 2017. április 8 – július 
16., ld. https://www.documenta14.de/en/calendar/16463/collective-exhibition-for-a-single-
body (utolsó hozzáférés: 2019. november 20.)

11  Collective Exhibition for a Single Body. The Private Score - Vienna 2019, Haus Wittgenstein / 
Lidl Lebensmittelmarkt, Bécs, 2019. június 19 – 28., ld. http://www.erstestiftung.org/de/
event/collective-exhibition-for-a-single-body/

12  http://haus-wittgenstein.at/

a Tanzquartier-ban zajló beszélgetés-sorozat 
adta, ahol a magán- és vállalati gyűjtemé-
nyek globális művészeti világban betöltött 
szerepét, valamint a privát és a nyilvános 
fogalmainak változását boncolgatták.13

A kiállítás címe (Collective Exhibition for a 
Single Body) Bal-Blanc munkamódszerére 
utal, melynek gyújtópontjában az emberi 
test áll, újszerűsége pedig abban ragadható 
meg, hogy a kortárs tánc aktuális tenden-
ciáit, fejleményeit a vizuális művészetek 
újraértelmezésére alkalmazza. Rendszere-
sen dolgozik együtt koreográfusokkal, szín-
házi szakemberekkel, projektjeit általában 
képzőművészekkel és táncosokkal közös 
workshopokon készíti elő. Egy ilyen Pelmus 
vezette workshopra kapott meghívást Ladik 
Katalin is, akinek a Wittgenstein Haus-
ban kiállított Válogatott népdalok (1973–1975) 
című kollázsait táncosok keltették életre a 
művésznő instrukciói alapján.

A Wittgenstein-család modernista villája 
igazi építészeti kuriózum, tervezésében 
maga a filozófus, Ludwig Wittgenstein is 

13  A beszélgetés-sorozat címe Parallax Views: The 
Cultural Logic of Private Art Foundations in Late 
Capitalism, helyszín: Tanzqurtier Wien, 2019.  
június 25., ld. https://www.kontakt-collection.net/
events/123/parallax-views-the-cultural-logic-of-
private-art-foundation (utolsó hozzáférés: 2019.  
november 20.)

aktívan részt vett. Az épület tereit Jakob 
Lena Knebl designer alakította át intim, 
otthonos szobabelsőkké. A különc, határ-
sértő kreációiról ismert bécsi művész az 
1970-es évek stílusát idéző polgári enteriőrt 
hozott létre. A magánlakás, a privát szféra 
intimitása különös atmoszférát vont az 
itt kiállított művek köré. Az egyik legmeg-
hökkentőbb tér a tengerészkékre festett 
hálószoba volt, ahol a hatalmas bársony 
franciágy fölött Maurer Dóra Tárgyi-
asított körvonal (1981/2018) című hétda-
rabos fotósorozata kapott kiemelt helyet.  
A művész teste, mint „vászon” és a férfite-
kintet által tárgyiasított női test egyrészről, 
az ágyon „felejtett” ruhák, a szobainasra 
aggatott Jakob Lena Knebl-féle kortárs kol-
lekció másrészről. Ugyanitt, az álmok és az 
ösztönök szobájában volt látható Mladen 
Stilinović Conversation with Freud – The 
Artist as his own Complex (1982/1995) című 
önelemző fotómunkája a személyiség hár-
mas felosztásáról. Az Én (id), az Ösztön-Én 
(ego) és a Felettes-Én (superego) szemben-
állása szorongást vált ki a művészből, mely  

– a mű tanúsága szerint – élete minden terüle-
tén jelentkezik, a munkától a pihenésen át a  
szexualitásig.
A test – a művész meztelen teste – az 1960 
és 70-es évek művészetében a társadalmi-
politikai témákra érzékenyen reagáló 
művek gyakori médiuma. A kiállítás elő-
szobájában erőteljes felütésként ugyancsak 
egy Stilinović-mű – Test (1977) – fogadta a 
látogatót. Ezen a fotómunkán egy kamera 
előtt végrehajtott performansz képkoc-
kákra bontott stációi elevenednek meg úgy, 
hogy a művész saját testének különböző 
részleteit egy fekete maszkkal takarja ki.  
A tekintet metaforájaként értelmezhető 
álarc Stilinović egész testét0 letapogatja 
a homlokától indulva egészen a lábfejéig.  
A test ilyenfajta „felbontása” Artaud kegyet-
len színházát idézi, az emberi test feletti 
ellenőrzés pedig a művész értelmezésében 
a társadalmi kontroll egyfajta kifejeződése.
Tovább haladva a ruhatár felé a biopolitika 
kérdésköre, a hatalom és az emberi test 
viszonya tematizálódott Artur Żmijewski 
Glimpse (2016–2017) című filmjén keresztül. 
A felforgató műveiről ismert lengyel művész 
ezúttal Franciaországban, a calais-i mene-
külttáborban forgatott, mielőtt azt a fran-
cia hatóságok erőszakkal felszámolták.  
A spontán módon kialakult, „dzsungelnek” 
nevezett tábor csaknem tízezer embernek 
nyújtott menedéket. Żmijewski fekete-fehér, 

amatőr felvételei, rossz minőségű képkockái 1930 és 1950 között készített 
katonai propagandafilmek esztétikáját idézik, erőteljes állásfoglalásként 
a történelemben ismétlődő, a hatalom által emberek felett gyakorolt önké-
nyes kegyetlenség ellen. 
A Wittgenstein Haus egykori ebédlőjében egy archívumot idéző, hatal-
mas kutatóasztalon egymásra helyezett keretezett művek, könyvek, kép-
ernyőn futó videók kaptak helyet. Az alkotásokat itt (kesztyűt húzva) 
kézbe is vehettük, átlapozhattuk, a mozgóképes munkákat végignéz-
hettük. Többek között Julius Koller, Tomislav Gotovac, Mladen 

Haus Wittgenstein 
© Fotó: Oliver 
Ottenschläger

Haus Wittgenstein © Fotó: Oliver Ottenschläger

Mladen Stilinović
Conversation with 
Freud – The Artist 
as his own Complex, 
1982/1995
© Kontakt 
Collection, Vienna



1 91 8

2
0

1
9

_
1

1
,

 
1

2Stilinović, Jiří Kovanda és Petr Štembera azon minimalista gesztu-
sainak, utcai akcióinak és performanszainak a fotódokumentációi is 
láthatóak voltak itt, amelyeket azután a Lidl-élelmiszerboltban tánco-
sok által aktiválva nézhettünk újra.14 A művészettörténeti jelentőségű 
művek (performanszok, akciók, sőt festmények és szobrok) újrajátszása 
a kortárs művészet bevett gyakorlata, fő mozgatórugója a művészet-
történet egy korszakának feldolgozása, jelen szempontú megközelítése 
és kritikai értelmezése. A kortárs művészet „performatív-fordulatának” 
és a re-enectment műfajának kiemelkedő képviselője Manuel Pelmus, 
aki Alexandra Pirici-vel közösen 2013-ban, az 55. Velencei Biennálé 
Román Pavilonjában a biennálé történetének legfontosabb munkáit 
játszatta újra.15 Az egykori Generali-ban egyébként Pelmus korábbi 
performanszait is játszották, így például az egyik legismertebb produk-
ciót, a The Gate of the Kiss-t (2008) is, mely Brâncuși Csók kapuja című 

14  Tomislav Gotovac Kezek (1964), Julius Koller Horizontális Ember (U.F.O), Dél-Bohémiai 
Mimézis (1981) című akciójának, vagy Mladen Stilinović Láb – Kenyér Kapcsolat (1977) című 
fotómunkájának performatív színrevitele a művek ismeretében jól dekódolható, emellett 
voltak kevésbe, vagy nehezen értelmezhető performanszok is. 

15  An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale. Romanian Pavilion at the 55th 
International Art Exhibition - La Biennale di Venezia, Velence, 2013. június 1 – november 24., 
ld. http://ro.tranzit.org/en/project/0/2013-06-01/
an-immaterial-retrospective-of-the-venice-biennale

A zágrábi Avantgárd Művészeti Kutató Intézet alias Marinko Sudac Gyűj-
temény1 ezen az őszön két kiállítást is szervezett Budapesten: a vajdasági 
Bosch+Bosch Csoport (1969–1976) munkásságáról a Ludwig Múzeum-
ban, a horvátországi Gorgonáról (1959/1961–1966/1968) pedig a Kassák 
Múzeumban. A Ludwig Múzeum termeiben a mintegy 500 munkát fel-
vonultató hatalmas kiállítást a Kassák két kis terében rendezett tárlat 
ellenpontozza. 
A szemünk láttára összeomló Jugoszlávia egykor a legvidámabb barakkból 
nézve is szexi volt: függetlennek, fejlettnek, nyitottnak érzékeltük, ahol az 
összetartó nemzetek nemcsak egymás iránt, de kifelé is nyitottak voltak 

– híd volt az az ország Kelet és Nyugat között. A Sztálinnal való szakítás 
után (1948) valóban tudott gazdaságilag is fejlődni szemben a Szovjetunió 
kizsigerelt félgyarmataival; és a szocialista realizmus sem volt kötelező 
gyakorlat. Jugoszlávia szocialista volt ugyan, de barakkon kívüli, el nem 
kötelezett ország. Az ezredvégi háborúk után már könnyű (be)látni, hogy  

1  Marinko Sudac 2004-től gyűjti a kelet-európai régió avantgárd művészeti produkcióját 
elsősorban a volt jugoszláviai művészek munkáit: Museum of Avant-Garde + Institute for 
the research of the Avant-Garde + Collection (of Sudac), ld. http://www.avantgarde-
museum.com/en/museum/

a soknemzetiségű államot Josip Tito autok-
ratikus kormányzása tartotta (részben) 
össze. Mindazonáltal ezt megelőzően nem-
csak az ország, de következésképp az ott 
folyó avantgárd is szexi volt.
Azt a kérdést, hogy miként (neo)avantgárd 
ez a művészet, Hornyik Sándor2 tette fel a 
Sudac-gyűjtemény a mostanit megelőző, 
2017-es Ludwig Múzeum-beli bemutatá-
sakor.3 E két (három) kiállításon szereplő 

2  Hornyik Sándor Szocialista avantgárd? El nem 
kötelezett művészet. Exindex, 2017. június 23., ld. 
http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=1035 
(utolsó hozzáférés: 2019. november 17.)

3  El nem kötelezett művészet. Marinko Sudac gyűjtemé-
nye, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 
Budapest, 2017. március június 25., ld. https://www.
ludwigmuseum.hu/kiallitas/el-nem-kotelezett-
muveszet-marinko-sudac-gyujtemenye. 23.  
A jelenlegi páros-kiállítás másik szereplőjének, a 
Kassák Múzeumnak is van a Sudac-gyűjteménnyel 
kapcsolatos „közös múltja”: Az avantgárd magángyűj-
teményekben II.  
A kölcsönös hatások körei. A MA és a Zenit a zágrábi 
Marinko Sudac gyűjteményből. Kassák Múzeum, 
Budapest, 2012. január 28 - április 22., ld. http://www.
kassakmuzeum.hu/index.php?p=kiallitas&id=9&d
ate=2018-08

köztéri szobrának a queer-szempontú kisa-
játítása.16 
Szintén a terepasztalra került a kiállítás 
egyik legmeghatóbb, a kurátor személyes 
érintettségéről (és érzékenységéről) tanús-
kodó műve, a 92 éves korában elhunyt 
román Geta Brătescu Bal-Blanc-nak dedi-
kált, nem sokkal a halála előtt készült szén-
rajza (Pour Monsieur Pierre, 2018).
A nappali és a dolgozószoba berendezése 
nagyon finom érzékkel történt: az itt kiállí-
tott alkotások nem válnak puszta dekoráci-
óvá, a bútorok inkább installációs elemek-
ként, a művek díszleteként hatottak. Az itt 
kiállított munkák a privát és a nyilvános 
viszonyát boncolgatták, a személyes, intim 
témák politikai dimenzióira mutattak rá 
(Anna Daučíková: Garden Party, 1988; 
Sanja Iveković: Double Life, 1975–1976).
A Ceaușescu Romániájából Párizsba emig-
rált André Cadere, a művészet intézmény-
rendszere elleni lázadásként, csíkosra festett 
farudait a vállán hordozta és az utcán állí-
totta ki. Jellegzetes konceptuális szobrait 
azóta múzeumok leltározták be, egy ilyen 
Barre de bois rond (1974) a Wittgenstein-Ház 
nappalijában, a sorokba támasztva kapott 
újra „intézményen kívüli” elhelyezést. 

Több szempontból sem egy klasszikus gyűj-
teményi kiállítás jött létre, annál is inkább, 
mert a kölcsönzők között számos magánga-
léria, művész-archívum, valamint a TBA2117 
és a Generali Foundation is szerepel.  
A kánonképzés, és a művészek kano- 
nizációja szempontjából sokatmondó Ceija 
Stojka (1933–2003) roma származású, 
Ausztriában élt művésznő Die Wahrheit 
című (1994) festményének18 beemelése, 
mely egyik gyűjteményben sem szerepel. 
Pierre Bal-Blanc a kiállításrendezés és 
műtárgybemutatás bevált módszereinek 
megkérdőjelezésével, az okos helyszínvá-
lasztásokkal és a performativitás beemelé-
sével újabb interpretációs szempontokkal 
gazdagította a Kontakt gyűjteményt. A kri-
tikát és az önreflexiót sem nélkülöző, mind-
össze egyhetes projekt tanulságai remél-
hetőleg beépülnek a gyűjtemény további 
működésébe és hatással lesznek az akvizí-
ciós stratégiára is.

16  https://www.youtube.com/watch?v=uH_vBQOAuks, 
https://www.youtube.com/watch?v=NRK6bQ5-9iA, 
https://www.youtube.com/watch?v=NRK6bQ5-9iA 
(utolsó hozzáférés: 2019. november 20.)

17  https://www.tba21.org/
18  Művei a koncentrációs táborok élményét, az átélt 

traumát dolgozzák fel.

* https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/boschbosch-csoport-es-vajdasagi-neoavantgard-
mozgalom

**  http://www.kassakmuzeum.hu/index.php?p=kiallitas&id=617
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